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Fitolizyna pasta doustna 100 g
 

Cena: 16,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Pasty

Producent HERBAPOL PRUSZKÓW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
100 g pasty zawiera:

substancje czynne: Extractum compositum (1:1,3-1,6; etanol 45%) ex: Agropyri rhizomate 12,5 cz., Allii cepae squama 5,0 cz.,
Betulae folio 10,0 cz., Foenugraeci semine 15,0 cz., Petroselini radice 17,5 cz., Solidaginis herba 5,0 cz., Equiseti herba 10,0 cz.,
Levistici radice 10,0 cz., Polygoni avicularis herba 15,0 cz. – 67,2 g;
substancje pomocnicze: glicerol 99,5%, agar, olejek miętowy, olejek szałwiowy, olejek pomarańczowy, olejek sosnowy, skrobia
pszeniczna, wanilina, etylu parahydroksybenzoesan (nipagina a), woda oczyszczona.

Wstęp
Pasta doustna Fitolizyna to tradycyjny lek roślinny, który stosowany jako środek moczopędny oraz przeciwzapalny podczas leczenia
zakażeń i stanów zapalnych dróg moczowych, jak również w kamicy dróg moczowych z towarzyszącymi jej drobnymi złogami (tzw.
piasek nerkowy). Fitolizyna może być stosowana również profilaktycznie w kamicy nerkowej. W składzie leku Fitolizyna znajdziemy
wiele składników naturalnych, w tym m.in. kłącze perzu, liście brzozy, łuskę cebuli, nasiona kozieradki, korzeń pietruszki, ziele nawłoci,
ziele skrzypu, korzeń lubczyku i ziele rdestu ptasiego.

Lek Fitolizyna jest wskazany do stosowania wyłącznie u osób dorosłych, w określonych wskazaniach, które wynikają z jego
długotrwałego przyjmowania. Lek sprzedawany jest w formie tubki z pastą doustną o pojemności 100 g.

Wskazania i działanie
Lek Fitolizyna to produkt w postaci pasty doustnej, stosowany jako tradycyjny lek roślinny o działaniu moczopędnym i
przeciwzapalnym. Za wskazane działanie leku odpowiada specjalnie opracowana kompozycja 9 ziół, wśród których znajdziemy:

● wyciąg przeciwzapalny: liść brzozy, nasiona kozieradki, korzeń lubczyku;
● ekstrakt o działaniu moczopędnym: kłącze perzu, łuski cebuli, liście brzozy, korzeń pietruszki, ziele nawłoci, ziele skrzypu, korzeń
lubczyku i ziele rdestu ptasiego.
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Lek Fitolizyna przeznaczony jest do stosowania w następujących sytuacjach:

● pomocniczo w zakażeniach i stanach zapalnych dróg moczowych;
● pomocniczo w kamicy dróg moczowych z występującymi drobnymi złogami (tzw. piasek nerkowy);
● profilaktycznie w kamicy nerkowej.

Dawkowanie
Lek Fitolizyna powinien być zawsze stosowany zgodnie z informacjami opisanymi w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza czy
też farmaceuty. Standardowa dawka leku Fitolizyna u dorosłych wynosi: 1 łyżeczka (około 5 g) pasty, rozpuszczona w połowie szklanki
ciepłej, przegotowanej wody. Tak przygotowany preparat można pić 3-4 razy dziennie.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku Fitolizyna przez okres dłuższy niż 2-4 tygodnie.

Przeciwwskazania
Lek Fitolizyna nie powinien być stosowany w przypadku:

● nadwrażliwości na substancję czynną lub na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej Compositae), z rodziny
baldaszkowatych (Apiaceae dawniej Umbelliferae), anetol lub na alergeny pyłku brzozy, czy też którykolwiek z pozostałych składników
tego leku;
● niewydolności nerek;
● niewydolności serca;
● obrzęków spowodowanych niewydolnością serca oraz nerek.

Co ważne, lek Fitolizyna nie zawiera więcej niż 4 % (v/v) etanolu, tj. nie więcej niż 200 mg etanolu w dawce jednorazowej, co odpowiada
ilości nie większej niż 5 ml piwa lub 2 ml wina. W związku z tym może być on szkodliwy dla osób, które zmagają się z chorobą
alkoholową. Zawartość etanolu w paście Fitolizyna powinna być wzięta pod uwagę przy stosowaniu leku przez kobiety w ciąży,
karmiące piersią, dzieci, a także osoby z chorobami wątroby i padaczką.

Działania niepożądane
Fitolizyna, podobnie jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, które nie występują u każdego. Potencjalne działania
niepożądane o nieokreślonej częstości to:

● reakcje alergiczne, takie jak świąd, wysypka, pokrzywka lub alergiczny nieżyt nosa;
● zawroty głowy;
● nudności, wymioty, biegunka lub wzdęcia;
● nadwrażliwość na promieniowanie UV.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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